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Begin maart. We staan op de drempel van – hopelijk - een mooie lente en nog
mooiere zomer. KWB Bazel laat de winterslaap achter zich. Na een uiterst
geslaagd bezoek aan Audi Vorst kondigen zich een heleboel activiteiten aan
waar we jullie hopen talrijk te mogen verwelkomen.
Voor het derde jaar op rij, organiseert KWB Bazel samen met de KWB en
Femma Kruibeke, het Davidsfonds en Markant het Armoededictee. Op
vrijdagavond 13 maart worden de pennen gescherpt in de gemeenteschool van
Kruibeke. Laat je niet afschrikken door het dictee want een gezellige sfeer en
ons babbelcafé zijn nog belangrijker dan “schreiven zonder fauten”. De
opbrengst van die avond gaat integraal naar Welzijnsschakels waarmee we hen
een hart onder de riem hopen te steken. Kom uit je schulp, laat je niet kennen, ga
de uitdaging aan en schrijf je in!
Van het dictee bijna rechtstreeks naar de zesde culinaire kwis op zaterdag 14
maart. Uniek en vermaard in onze gemeente en onklopbaar in zijn genre. Een
kwisje, een hapje, wist je datjes, een drankje en tonnen plezier! Ben je nog niet
ingeschreven dan moet je er snel bij zijn want de plaatsen zijn beperkt en de zaal
zit bijna vol!
Om een sterk programma aan te bieden aan democratische prijzen, moeten wij
onze kas ook spijzen. Rond deze tijd zien we zowat door de bodem. Door één of
meerdere “Ontbijten aan bed” te bestellen voor zondagochtend 22 maart,
steun je rechtstreeks KWB Bazel. In ons gezond en meer dan compleet ontbijtpakket mogen de verse pistolekes en koffiekoeken van de warme bakkers uit ons
dorp niet ontbreken én we brengen het aan je deur op het door jou gewenste tijdstip. We vieren dit jaar ons 65 jarig bestaan en daarom verwennen we onze leden
extra! Nieuwsgierig? Aarzel dan niet en vul vandaag nog het bestelformulier in
dat je vindt midden in de Kijker. Er zijn talrijke wijkmeesters waar je je bestelformulier kan bezorgen. Vorig jaar hebben we merkelijk minder ontbijten
verkocht. Komaan, organiseer die brunch in je gezin of met vrienden. Geen
excuus en bestel vandaag nog! Een vriendelijk woord en welgemeende
dankjewel van een vriendelijke KWBer uit je buurt is je deel die zondagochtend.
Dank je wel en we hopen jullie talrijk te mogen begroeten op één van onze volgende activiteiten.

Agenda
Vrijdag

13 maart

Het armoededictee

Zaterdag

14 maart

Culinaire kwis

Zondag

22 maart

Ontbijt aan bed

Zondag

12 april

Dauwwandeling met ontbijt

Zaterdag

25 april

Legobouwdag

Donderdag

14 mei

Pop-up bioscoop

Zaterdag

23 mei

Eco Cyclo … fietstocht

Zaterdag

6 juni

Bultencross

Zaterdag

27 juni

Garageverkoop

Zondag

28 juni

Petanque +

Zaterdag

04 juli

Busreis Mons

Nieuws uit onze vereniging
Belangrijk nieuws uit het kookmilieu! De les van ploeg 2 kan door
omstandigheden niet doorgaan. Er wordt nog bekeken of we nog een nieuwe
datum kunnen versieren die kan voor “onze” keuken, “onze” Heidi en ook
voor onszelf.
En we hebben er weer een nieuw lid bij! Gino Foubert heeft de kookploeg
van Luc Fret en Heidi vervoegd en is dus ook lid van ons gezellig clubje.

Bedrijfsbezoek Audi: donderdag 19 februari
Met een 23-tal mensen zijn we richting Audi A1 fabriek gereden. Daar werden
we vriendelijk onthaald met een lekker drankje zodat we nadien onze volle
aandacht konden toespitsen op onze 2 gidsen. Elke dag rollen er een 500-tal
wagens van de band. De fabriek draait met 2 shiften (een vroege en een late
ploeg). Om en bij de 2000 flexibele werknemers zijn tewerkgesteld in Brussel,
waaronder 2% vrouwen.

Eerst bezochten we de carrosseriebouw. Deze enorme hal vol met een 487 tal
geautomatiseerde robots maken zonder enige moeite een skelet van een auto.
Waarom dat men dit allemaal automatiseert, is omwille van het vuile,
gevaarlijke werk dat de gewone werknemer anders ondervindt. De robots
lijken verrassend menselijk met hun minutieus getimed, nauwkeurige ultraprecieze bewegingen. Echter één nadeel als 1 robot hinder ondervindt of een
auto slecht dichtgelast is, kan als gevolg heel de hal stil komen te liggen.
Audi Brussel maakt gebruik van laserlassen en lasersolderen. Hierdoor is de
A1 extra sterk en veilig. De robots brengen maar liefst 8,2 meter lijmnaden
tot op de millimeter precies aan. Een camera op de kop van de robot houdt de
operaties nauwgezet in het oog.
Vandaar gaan de auto’s naar de lakafdeling voor de perfecte kleur van de A1.
Ook zijn het hier weer de robots die in een spuitcabine de kleur bevestigen.
Deze afdeling hebben we echter niet bezocht.
Ten slotte bezochten we de montageafdeling, deze eindmontage is één
kilometer bandwerk. Hier zien we meer mensen werken. Hier staat “de
mens” centraal ook op het vlak van ergonomie en de nodige mechanische
hulp zoals de “zwevende stoel” waardoor de monteurs al zittend het werk
uitvoeren en in één vlotte beweging in en uit het koetswerk kunnen bewegen.
Ieder teameiland in deze hal heeft 98 seconden de tijd om hun onderdelen in
de auto te plaatsen.
Om de kwaliteit te garanderen wordt elke wagen gecontroleerd en getest.
Het was een leuke ervaring om dit van dichtbij mee te maken. We waren
sterk onder de indruk om te weten hoe snel een auto gemaakt kan worden (in
20 uur tijd), maar met een Audi A1 naar huis rijden dat mocht jammer genoeg niet.

Vrijdag 13 maart: Armoededictee
Dictee op café
Scherp je pen en doe mee aan een ludiek dictee. Geniet van een natje en een
droogje én steun daarmee de sociaal zwaksten. Of je nu eeuwige roem
vergaart als winnaar van het derde Kruibeekse Armoededictee dan wel
enkele fauten te veel schreift, met woorden alleen helpen we de armoede de
wereld niet uit. Maar de punten en komma’s in onze tekst maken wel een
verschil, temeer omdat de opbrengst van deze gezellige avond integraal
geschonken wordt aan Welzijnsschakels. Het dictee gaat door in de
Gemeenteschool De Eenhoorn E. Gorrebeeckstraat 14a te Kruibeke op
vrijdag 13 maart 2015. Deuren gaan open om 19:30 uur, het dictee start
om 20:00 uur. Deelname kost 1,- Euro voor leden van KWB, Davidsfonds,
Femma of Markant en 2,- Euro voor niet-leden van deze verenigingen.
Zie ook onze website www.kwbbazel.be (fotoalbums) voor enkele foto’s van
de editie van 2014.

Zaterdag 14 maart: Culinaire Kwis
De inschrijvingen voor de Kwis moeten we bijna afsluiten: op dit moment is
er nog een 3-tal ploegen plaats. Daarna zit de zaal vol. Heb je nog interesse,
maak er dan rap werk van en schrijf je snel in! Inschrijven kan bij
info@kwbbazel.be of via telefoon bij Erik De Roeck op 0488 22 99 78.
De kwis gaat door op zaterdag 14 maart in de zaal ‘t Hoogzaal in de
Hoogstraat te Bazel. We beginnen om 19:00 uur. Een ploeg bestaat uit 4 personen het inschrijvingsgeld bedraagt 50,- Euro per ploeg.
En we sluiten nog eens af met een oproep: deze kwis is ongelooflijk leuk,
maar vergt tegelijk ook een pak bereidwillige helpers. Voel je je geroepen om
mee te helpen en die 120 mensen een reuze avond te bezorgen, meld je dan
zeker aan via bovenstaande gegevens. Je bent meer dan welkom!

Zaterdag 22 maart: Ontbijt aan bed
Niet vergeten: telkens de organisator van een activiteit van onze KWB op het
eind mag roepen”we drinken er eentje van de kas” is het dankzij de
inkomsten die we verwerven met de verkoop van die ontbijten. En dankzij de
mensen die dit sponsoren … Aarzel dus niet en doe je duit in het zakje door
een ontbijt (of ontbijten) te bestellen. Zie het blad midden in deze Kijker.

Zondag 12 april: dauwwandeling
Een aantal jaren geleden (2012) toen de “nieuwe” polder nog in volle

ontwikkeling was hebben we ooit een mooie combinatie ochtendwandeling/
ontbijt gemaakt onder deskundige leiding van gidsen van Kruin (= Kruibeeks
Natuurbehoud). Nu, 3 jaar later, willen we dit nog een keer overdoen.
Ondertussen zijn De Polders van Kruibeke eindelijk bijna volledig afgewerkt
en is het nieuw natuurgebied met zijn eigen fauna en flora een feit. We
vertrekken om 5u45 (aan de kerk van Bazel) waar de gidsen Nand Daniels
en Erik Van De Velde ons opwachten voor een stevige wandeling (+/- 7 km)
door dit uniek natuurgebied. Ze zullen ons allerlei verborgen plekjes laten
zien en hopelijk kunnen we ook wat zeldzame vogels spotten of wat vossen
of reeën bewonderen. We sluiten af met een stevig ontbijt in de Schuur.
Leden en hun gezin betalen 8,- Euro pp. all in, alle anderen 10,- Euro. Inschrijven kan tot 5april bij Luc (luc.van.elsen@telenet.be), 0472 40 01 44 of
Ernst (ernst.plaetinck@skynet.be), 0485 67 46 13.

Zaterdag 25 april: lego-bouwdag

Kooklessen … alle gegevens.
Chefkok: Heidi Franssens

Plaats:

Heidi Franssens

Jeanine Brijs

heidi.franssens.hf
@gmail.com

heidi.franssens.hf
@gmail.com

hendriksmet
@skynet.be

0485 85 59 96

0485 85 59 96

0472 58 99 78

Sint Joris

Sint Joris

Sint Joris

Erik De Roeck
Groep 2

Dirk Lyssens
Groep 3

Do 23/04/2015

Wo 25/03/2015
GESCHRAPT!

Di 17/02/2015

Do 21/05/2015

Wo 22/04/2015

(Reservedatum
Di 17/03/2015)

Te bepalen.

Zondag 24/05/2015

Te bepalen.

Verantw: Luc Fret
Groep 1
Do 19/03/2015

Finale
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